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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح ألفية الحافظ العراقي )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ العراقي 

 المستخرجات:
ْي ي )َ تتتتَ بي تتتتحي وا َعلتتتتى الص)  َواْستتتتَتْخَرجع
َمتتتتتتتتا َُ المعتعتتتتتتتتوني َلهع  َعتتتتتتتتْلَوَك ألَفتتتتتتتتا
تيه تتتتتتتتح) َمْن بيصي تتتتتتتتدع فتتتتتتتتاْح ع ْْ  َوَمتتتتتتتتا َتلي
ََ َيْعنتتتتي الَبْيَهْتتتتي َوَمتتتتْن َعتتتتلَا  َواأَلْصتتتت

 

تتتتتتتتتتتتتبي    َعَواَنتتتتتتتتتتتتتة،( َوَنْحتتتتتتتتتتتتتويهي، َواْجَتني
 َوَمْعنتتتتتتتى  رع )َمتتتتتتتا اَخاَلفتتتتتتتْت َلْف  تتتتتتتإْذ 

تتتتتتتْن َفا يَدتيتتتتتتتهْ  َِ الععلعتتتتتتتو ي مي  َفْهتتتتتتتَو َمتتتتتتت
تتتتتتتتتتتلَا َميتتتتتتتتتتتدي  َمي)  َوَلْيتتتتتتتتتتتَت إْذ لَاَد الحع

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين. 
المستخرجات, والمستخرجات جمع مستخرج، من مظان الصحيح التي سبق الحديث عن بعضها 

والمستخرج اسم مفعول من االستخراج، واالستخراج: أن يعمد حافظ أو عالم مسِند إلى كتاب 
معتبر من كتب السنة األصلية فيخرج أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب 

نن وغيرها من الكتب األصلي. أن يعمد حافظ عالم مسِند إلى كتاب معتبر كالصحيحين والس
فيخرج أحاديث الكتاب األصلي بأسانيده هو، أو  ،األصلية التي تروى األحاديث فيها باألسانيد

بسنده هو من غير طريق صاحب الكتاب، فيأتي إلى صحيح البخاري ويصنف عليه مستخرج، 
يخه إذا ، فيبدأ اإلسناد بشيخه هو، ثم بشيخ شاأو يأتي إلى صحيح مسلم ويضع عليه مستخرج  

، ثم بشيخ المصنف مصنف الكتاب من غير مرور بصاحب الكتاب، يعني من غير اكان متأخر  
طريق صاحب الكتاب، يلتقي مع المصنف األصلي بشيخه أو يلتقي معه بشيخ شيخه أو يلتقي 
معه ولو في الصحابي، المقصود أنه ال يخرج الحديث من طريق صاحب الكتاب، إن خرج 

تخراج، قد يضيق على المستخرج األمر فال يجد الحديث من طريق صاحب الكتاب فليس باس
طريق يخرج به الحديث في مستخرجه إال من طريق صاحب الكتاب األصلي، يعجز أن يصل 
إلى شيخ المصنف، مصنف الكتاب األصلي إال من طريق المؤلف، إذا عجز في هذه الحالة 
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ألصل ما له قيمة، الحديث فإما أن يعلق الحديث، يحذف جميع السند؛ ألن إيراده بإسناد مؤلف ا
موجود في الكتاب األصلي، فإما أن يعلق الحديث ويذكره بدون إسناد، عله أن يقف على إسناد 
فيما بعد يوصله إلى الحديث من غير طريق المؤلف األصلي، أو يحذف الحديث بالكلية؛ ألن 

تتميم واستيعاب شرط االستخراج ال ينطبق عليه، أو يورده من طريق صاحب الكتاب من باب ال
 جميع أحاديث الكتاب األصلي، هذا هو االستخراج.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 المستخرجات:

" يعني أهل العلم بالحديث الذين لديهم الرواية باألسانيد، قد يوجد كتاب متقدم وكتاب "واستخرجوا
: الفردوس، ومسند متأخر، األول بدون إسناد، المتقدم بدون أسانيد، والثاني باألسانيد، مثل

الفردوس، الفردوس دون أسانيد، ومسنده باألسانيد، هل نقول: إن هذا مستخرج؟ هل هذا 
مستخرج؟ ال، ليس بمستخرج، المتقدم.. عندنا كتب أصلية وكتب فرعية، هذا الكتاب المتقدم 

صل وأيهما الذي ألف بدون أسانيد والمتأخر الذي ُألف باألسانيد في اصطالح أهل العلم أيهما األ
الفرع؟ الكتاب األصلي المتأخر الذي فيه األسانيد هو األصل، يوجد كتاب متأخر يروي باألسانيد 

وليس بأصل، واألحاديث فيه باألسانيد، بأسانيد المؤلف، لكن بالمرور على  اوهو فرع، نسميه فرع  
عن  اكثيرة جد   أحد المصنفين كالبيهقي والحاكم والبغوي وغيرهم فتجد البيهقي يخرج أحاديث

يرويه بإسناده هو ثم بعد راويين أو ثالثة قال: حدثنا  اطريق األئمة، تجد في سنن البيهقي حديث  
محمد بن إسماعيل ثم يذكر سند البخاري والحديث في البخاري، وقل مثل هذا في البغوي، وقل 

لماذا؟ ألنه  مثل هذا في المستدرك، لكن المستدرك ما يروي عن طريق البخاري وال مسلم،
هو موجود في  -وقد حصل- ايستدرك عليهم مما فاتهم هذا األصل، وقد يغفل فيخرج حديث  

الصحيحين أو في أحدهما، وهذا غفلة عن أصل موضوع الكتاب، المقصود أن الكتب األصلية 
عند أهل العلم هي التي تروى فيها األحاديث باألسانيد، هذه هي الكتب األصلية وهي التي 

اد منها الفائدة المرجوة من هذه الكتب؛ ألن األسانيد هي التي يعول عليها ويعتمد عليها في يستف
؛ ليسهل الحفظ على ااإلثبات والنفي في التصحيح والتضعيف، أما حذف األسانيد فقد جاء متأخر  

نى مع ماطالب العلم، قد يقول قائل: اآلن المستخرجات بهذه الصورة التي سمعناها ما فائدتها؟ 
هل مسلم بحاجة إلى أن يدعم  ؟الفائدة ماأن يأتي أبو عوانة ويستخرج على صحيح مسلم؟ 
، أو البرقاني على البخاري، أو غيرهم ممن بأسانيد؟ أو يستخرج أبو نعيم على البخاري مثال  

استخرج على الصحيحين أو على أحدهما؟ هل البخاري بحاجة إلى أن يدعم بمزيد من األسانيد؟ 
 الفائدة؟  ما

 طالب:........ 
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 نعم؟
 طالب:........ 

 .-إن شاء هللا تعالى-يأتي ذكر هذه الفوائد 
 يقول:

ْي ي )َ تتتتتَ بي تتتتتحي وا َعلتتتتتى الص)  َواْستتتتتَتْخَرجع
 

تتتتتتتتتتتتتتتبي    َعَواَنتتتتتتتتتتتتتتتة،( َوَنْحتتتتتتتتتتتتتتتويهي، َواْجَتني
 

مثال، وأبي عوانة استخرج على صحيح مسلم وهو يسمى كتابه: "المستخرج على  "  بي عوانة"
: "صحيح أبي عوانة"، ويسمى أيضا: "مسند أبي عوانة"، المسند اصحيح مسلم" ويسمى أيض  

بالمعنى المعروف عند أهل العلم في الكتاب الذي تذكر فيه األحاديث باألسانيد كما سمى اإلمام 
 "  بي عوانة ونحوه"مع الصحيح المسند" فهم مصنف على األبواب كأصله، البخاري كتابه: "الجا

  "واجتنب"ونحوه مما صنف كأبي نعيم والبرقاني والنيسابوري وغيرهم 
َمتتتتتتتتتا َُ المعتعتتتتتتتتتوني َلهع  َعتتتتتتتتتْلَوَك ألَفتتتتتتتتتا

 
 َوَمْعنتتتتتتتتى  رع )َمتتتتتتتتتا اإْذ َخاَلفتتتتتتتتْت َلْف  تتتتتتتت 

 
، ومعنى ر ما" الهما * إذا خالفت لف    "اجتنب علوك ألفاُ المتون : -رحمه هللا-يقول الحافظ 

هذا المستخرج حينما يستخرج على البخاري أو على مسلم بأسانيده هو وبألفاظ شيوخه ال بألفاظ 
ولذا يوجد في المستخرجات المخالفة الكثيرة في  ؛البخاري أو شيوخ البخاري عند تجاوزه لهم

َما"واجتنب ولذا يقول:  ؛األلفاظ والمخالفة القليلة في المعاني َُ المعتعوني َلهع ال تأتي إلى  "َعْلَوَك ألَفا
 ،رواه البخاري  :رواه مسلم، وال في مستخرج أبي نعيم تقول :حديث في مستخرج أبي عوانة تقول

 ،لماذا؟ ألنها رويت من غير طريق صاحب الكتاب، فال بد من أن يوجد المخالفة في اللفظ ،ال
"إذ صل وهذا كثير، وقد توجد المخالفة في المعنى وهذا قليل ا في األها في المستخرج وبينهبين

 . ومعنى ر ما" اخالفت لف   
أخرجه مسلم، وال تقل في حديث خرجه أبو  :فال تقل في حديث خرجه أبو عوانة في مستخرجه

، ومعنى ر ما" ا"إذ خالفت لف   أخرجه البخاري؛ ألنها وجدت فيها المخالفة،  :نعيم في مستخرجه
ومعنى ربما، ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، إذا قلت: ربما  الفظ  

"إذ خالفت ينجح المفرط، هذا تقليل، لكن: ربما يود الذين كفروا، هذا تكثير، وعندك في البيت 
ال للتكثير؟ قلنا لفظ ومعنى ر ما" فهل  ،معنوية قليلةالمخالفة اللفظية كثيرة، والمخالفة ال :للتقليل وا 

، لكن ما الذي يترتب على هذا؟ في ا؟ لهما مع  اهي للتكثير أو للتقليل هنا أو لهما مع   :نقول
ما يجوز؟ اللفظ  أويترتب عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، يجوز  اقولنا: إنها لهما مع  

ها الذهب والجارية؟ أو عندي عين وتقصد ب :المشترك يجوز استعماله في معنييه؟ يجوز أن تقول
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في كالم أهل  دعونا ،ما يجوز؟ نعم أوعندي عين وتقصد بها الباصرة والذهب، يجوز  :تقول
 نعم؟  .العلم

 طالب:.............. 
هذا الداللة على  ،عندي عيون  :عندي عين وتقصد بها الجارية والذهب، إذا قلت :يجوز تقول

عندي عين وهذا لفظ مشترك له أكثر من معنى،  :األفراد من الجمع ال إشكال فيه، لكن إذا قلت
أنا اآلن إذا  ،فهل يجوز في آن واحد أن تطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى؟ في معانيه نعم

عندي عين جارية  فمنكم من يفهم أني أقصد الباصرة، ومنكم من يفهم أن ،عندي عين :قلت مثال  
نعم ال يجوز؟ هذا قول جمهور  ،ماء، ومنكم من يفهم أن عندي ذهب، ومنكم من يفهم بالجميع

أهل العلم أنه ال يجوز، ومن أجازه من أهل العلم؟ الشافعية يجيزونه، والمؤلف الناظم شافعي، 
ثيرة والمخالفة فعلى هذا تعود ربما على األمرين، على اللفظ والمعنى في المخالفة اللفظية ك

لكن نحتاج إلى تقدير في  ،المعنوية قليلة، وتكون للتقليل وتكون المراد بها المخالفة المعنوية فقط
 المخالفة اللفظية.
 طالب:.........

في كل حديث اللفظية، هذا يلزم عليه أن المخالفة توجد في كل  ةال، يلزم عليه أن المخالف 
"إن  أم ال؟كالمك  صححديث وليس الغالب هذا لكنه كثير، انتبه، وليس هو الغالب المخالفة ي

د" ومعنى ر ما" اخالفت لف    هذه المستخرجات في بعض النسخ وما يزيد المستخرج  "وما تْل
ن المستخرج يروي الحديث إ :إذا قلنا "بصحته"، فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة "فاح من بصحته"

بإسناده هو، وزاد المستخرج جملة على ما في الكتاب األصلي، في الحديث زاد المستخرج من 
هل نحكم بزيادة هذه الجملة؟  ،طريق شيوخه من غير مرور بالمؤلف األصلي زادت جملة

د"بن الصالح ال ابصحتها؟ مقتضى قوله تبع   الزيادة ثابتة فيه زيادات جمل، لكن هل  "وما تْل
د فاح من  اهذه الزيادات محكوم بصحتها، مقتضى قوله أننا نحكم بصحتها مطلق   "وما تْل

من غير نظر؟ وهل  األن األصل صحيح، لكن الزيادة هل يحكم بصحتها مطلق   ا، تبع  بصحته"
يروون إال عن الثقات األثبات؟ لم يلتزموا هذا،  التزم أصحاب المستخرجات الصحة، وأنهم ال

وعلى هذا ال يحكم بصحة المزيد حتى ينظر في حاله، فإن ثبت عند النقد بثقة رواته واتصال 
ال فال، يوجد في رواة المستخرجات الضعيف ويوجد  إسناده مع عدم المخالفة حكمنا بصحته وا 

وغيره خرج بضعفه،  ،ابن زبالة وهو متروكفيها شديد الضعف، خرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن 
د فاح من بصحته" :وعلى هذا قوله ، هذا تبع فيه الحافظ العراقي ابن الصالح، وهذا مما "وما تْل

 بل ال يحكم عليه حتى ينظر في أمره.  ،ينتقد
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ال فال   "فهو"إذا زاد جملة ال توجد في األصل فإن هذه الزيادة إن كانت من ثقة فهي مقبولة وا 
لتبعيض فذكر الناظم  "من"، من فائدة المستخرجات "مِ العلو من فا دته"عني الزيادة أو المزيد ي
البن الصالح ذكر فائدتين الزيادة في األلفاظ في  امن فوائد المستخرجات تبع   -رحمه هللا تعالى-

 اروى حديث   المتون، وعلو األسانيد،هذه من فوائد المستخرجات، الزيادة عرفناها أن المستخرج إذا
من غير طريق صاحب الكتاب فالشيخ الذي من طريقه روي الحديث قد يسوق الحديث بلفظ 

وهذا كثير، وقد يكون فيه بعض الجمل التي ال توجد في األصل، وقد يوجد بعض  ،مغاير
ال  -عليه الصالة والسالم-األلفاظ المغايرة للفظ األصل، النبي  "ضحى بكبشين أقرنين ثمينين" وا 

ن إ :"سمينين" في الكتاب األصل في الصحيح؟ نعم "سمينين" وفي المستخرج "ثمينين"، هل نقول
 -صلى هللا عليه وسلم-هذه مرده إلى خطأ الراوي أو إلى تصحيف مصحف، أو أن النبي 

ضحى بهذين الكبشين السمينين كما جاء في الصحيح الثمينين كما جاء في المستخرج؟ 
د كثيرة منها الزيادة، فيها زيادة كلمات وزيادة جمل وأحكام، هذه من فوائد فالمستخرجات فيها فوائ

المستخرجات لكن ال تقبل إال إذا ثبتت في النقد، بثقة رواتها واتصال أسانيدها وعدم المخالفة. 
العلو وهذا فيما يظهر من صنيع أصحاب المستخرجات الهدف األول عندهم العلو له  اأيض  

ه، ويرحلون من أجله، وال شك أن العلو أفضل من النزول، ءويتعبون ورا شأن، علو األسانيد
ومن  ،-عليه الصالة والسالم-والمراد بالعلو قلة الرواة وقلة الوسائط بين المؤلف وبين النبي 

في مصنف عبد الرزاق من طريق البخاري لما وصل  اأمثلة العلو قالوا: لو روى أبو نعيم حديث  
ما يصل إلى عبد الرزاق إال بأربعة رواة، فإذا روى الحديث من طريق  ،بأربعة إلى عبد الرزاق إال

الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق وصل إليه باثنين هذه فائدة للعلو، والعلو كما ذكرنا له شأن 
إلى  -رحمه هللا-عند أهل الحديث، فذكر المؤلف هاتين الفائدتين، وأوصلها الحافظ بن حجر 

والسخاوي في نكته على األلفية مع شرحها إلى عشرين فائدة، إلى عشرين فائدة من  عشر فوائد، 
 فوائد المستخرجات.

مما ذكروه من الفوائد: تمييز المهمل، فتجد البخاري يروي الحديث عن محمد، محمد ابن من؟  
ما ذكر ويختلف فيه الشراح ويختلف فيه من صنف في رجال الصحيح، ثم يأتي في المستخرج 

هذا تمييز للمهمل يستفاد من المستخرج  ،أو غيره مستخرج أبي نعيم عن محمد بن بشار مثال  
يكون في السند راو مبهم ويأتي تعيينه في المستخرج تصريح المدلس  اتعيين المبهم أحيان  

 ،بالتحديث والسماع، هذه فائدة عظيمة وكثير من المدلسين من رجال الصحيح رووا بالعنعنة
إلى غير ذلك من الفوائد المدونة في  ،يسهلرواية المستخرج بالتحديث فتنتفي تهمة تدفيصرح في 

 الكتب. 
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ََ َيْعنتتتي   َوَمتتتْن َعتتتلَا والبيهْتتتيَواأَلْصتتت
 

تتتتتتتتتتتتلَا  َميتتتتتتتتتتتتدي  َمي)  َوَلْيتتتتتتتتتتتتَت إْذ لَاَد الحع
 

عندنا بعض العلماء الذين ألفوا في السنة من المتأخرين من بعد األئمة وهم يروون األحاديث 
، يروي الحديث بإسناده ويقول: باألسانيد وقد يعزون هذه األحاديث إلى مصادرها كالبيهقي مثال  

يروي الحديث بإسناده من  ،ومثله البغوي في شرح السنة يفعل هذا ،رواه البخاري، أو رواه مسلم
 ويقول: رواه محمد عن فالن، ورواه مسلم عن فالن -عليه الصالة والسالم-شيخه إلى النبي 

 ورواه مسلم عن فالن محمد البخاري.
البيهقي والبغوي ومن حذا حذوهما في العزو إلى األئمة يقصدون أصل الحديث، ال يقصدون لفظ 

للبخاري  اما في الصحيح؛ ألن جل اعتمادهم على المستخرجات، ولذا ال يحسن أن تعزو حديث  
ه إلى األصل حتى تطابق اللفظ ، ال يحسن أن تعزو وقد أخذته من البيهقي أو من البغوي مثال  

الذي عند البيهقي بما في الصحيح، وقل مثل هذا ممن اعتمد على المستخرجات وحذف األسانيد 
كابن األثير في جامع األصول، ابن األثير يعتمد على المستخرجات، يعتمد على مستخرجات 

ح البخاري وجدت بعض ويعزو إلى األصول الستة، فإذا قابلت ما عزاه إلى البخاري بما في صحي
االختالف، فهو يريد أصل الحديث ولو أن ابن األثير جمع جامعه من الكتب األصلية مباشرة 
دون وسائط لكان نفعه أعظم، ولذا ما زالت الحاجة قائمة إلى جامع يجمع هذه الكتب من الكتب 

تب مخدومة اآلن األصلية ليكون اإلنسان على طمأنينة من العزو إلى األئمة، واألمر سهل والك
باألطراف وباإلحاالت بإمكان طالب العلم البارع الدقيق أن يجمع بين الكتب الستة بكل سهولة 

 -رحمه هللا تعالى-ولذا قال الحافظ  ؛ويعتمد على الكتب األصلية، ال يعتمد على وسائط
ََ َيْعني " ية يريدون أصل الحديث هؤالء الذين يعزون إلى الكتب األصل "َوَمْن َعلَا والبيهْيَواأَلْص

َوَلْيَت إْذ لَاَد " لوجود من يعتمد منهم على المستخرجات دون األصول، ؛ال يريدون لفظ الحديث
َميدي  َمي)لَ  ، الحميدي له كتاب اسمه: "الجمع بين الصحيحين" جمع بين الصحيين، واعتمد ا"الحع

الكتب األصلية مفقودة بالنسبة لهؤالء  ،على المستخرجات، قد يقول قائل: هل الكتب مفقودة
األئمة الذين تجاوزها واعتمدوا على المستخرجات؟ هل هو خلل في التصنيف أن يعتمد على 
ال فما الداعي لمثل هؤالء األئمة  المستخرج وعلى صحيح البخاري والبخاري عنده موجود؟ وا 

م؟ ما الداعي؟ نعم الحاجة إلى الكبار أن يعتمدوا على المستخرجات والكتب األصلية بين أيديه
 الزيادات في هذا المستخرجات وغير ذلك نعم.

 طالب:..........
كيف؟ اآلن هو يعزو إلى البخاري ما يعزو إلى أبي نعيم، يعزو إلى البخاري واستفاد الحديث  

وقد يكون من أجل الزيادة التي عند  ،عند أبي نعيم أوضح من أبي نعيم قد يكون اللفظ مثال  
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لكن ال بد من االلتماس  ،لمستخرج، المقصود أنهم ألفوا على هذه الطريقة وتعليالتهم ذهبت معهما
ال فالكتب األصلية موجودة  ،لهم البخاري قد يكون  يعني أني أعتمد على مستخرج وأقول رواه ماوا 

ا كتب عليه، فيرجع إلى كتاب واحد من  ايجاب به فيما إذا كان الحديث متفق   هذا، وهذا أيض 
الجمع بين الصحيحين أو المستخرج على الصحيحين من كتب المستخرج على الصحيحين كما 

، لكن ماذا فيما لو رجع إلى مستخرج على صحيح افعل أبو نعيم استخرج على الصحيحين مع  
ولذا تمنى أهل العلم أن يكون هؤالء األئمة  ؛البخاري فقط، أو مستخرج على صحيح مسلم فقط

حوا طالب العلم من الرجوع إلى األصول؛ ألن البيهقي بحر محيط لو ار أاألصول و اعتمدوا على 
ذا عزا على  ،اعتمد على األصول وجمع بين هذه األصول -رحمه هللا تعالى-أن مؤلفه  وا 

ذا عزا على مسلم وجدته بالحرف، عزا إلى أبي داود أو روى الحديث  البخاري وجدته بالحرف، وا 
جمع لك األحاديث كلها في  أراحك ،طريق الترمذي وجدته بالحرف عن طريق النسائي أو عن

ن كان أقل من البيهقي، قل مثل هذا في  مكان واحد في باب واحد، وقل مثل هذا عند البغوي وا 
لو أن ابن األثير اعتمد على األصول ما اعتمد على المستخرجات لكان نفعه  ،جامع األصول

ال زي ذا وجد زيادة جملة وا   ما ،ادة لفظ أو لفظ أوضح عند المستخرج يقول: زاد فالنأعظم، وا 
الحميدي  "وليت إذ لاد الحميد ميلا"يقول:  "وليت إذ لاد الحميد ميلا"المانع؟ ليكون هذا أفضل، 

حينما اعتمد على المستخرجات وجمع بين الصحيحين على حد زعم الحافظ العراقي وابن 
الصالح وجمع من أهل العلم يقول: إن الحميدي يزيد من المستخرجات وال يبين هذه الزيادات، 

ما ميز؟ ما  أممفهومه أنه ميز  ،ولذالك تمنى الناظم أن الحميدي ميز ؛وال يبين هذه الزيادات
. وذكر "ليت إذ لاد الحميد  ميلا"ميز وقد ُظلم الرجل، فقد ميز؛ بل ميز بدقة، وُظلم في قولهم: 

لكن  ،في مقدمة كتابه أنه يعزو األلفاظ إلى أصحابها، مع أنه بشر قد يفوت عليه لفظ ما عزاه
هذا موجود عنده وعند غيره، وأنا أقول: ليت الحميدي اعتمد على األصول ولم يعتمد على 

من أن يحتاج إلى تمييز أو عدم تمييز، يعتمد على األصول ويسوقها بألفاظها  المستخرجات بدال  
ن كان هناك زيادات في المستخرجات ال مانع أن يقول زاد  ،زاد أبو نعيم ،زاد أبو عوانة :وا 

ا ما فيه إشكال، ومن أراد أن يجمع بين الصحيحين وطالب العلم لهم اتجاه في مثل هذ ،البرقاني
يعنون في األلفاظ بعد الرجوع إلى المصادر األصلية دون وسائط، يرجعون هم بأنفسهم دون 
ذا تسير لهم الجمع بين األصول كلها أو بين بعضها حسب ما يستطيعه  مؤلفات غيرهم، وا 
اإلنسان يحصل على ثروة عظيمة من السنة النبوية، بعض الناس يصعب عليه الحفظ، لكنه 

تفريق المجتمع بالمعاناة المقصود أنه يوجد عمل، فيثبت من  امتفرق وأحيان  بالمعاناة وجمع ال
ويردده  اك كتاب  سالنصوص الشيء الكثير وهو ال يشعر؛ ألن بعض الناس يصعب عليه أن يم

حتى يحفظ، إما ألنه رجل ملول ال يصبر حتى يحفظ أو ألن الحافظة ال تسعفه، لكن إذا مسك 
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ر في سنده ومتنه، ودونه عنده، ونظر إليه في صحيح مسلم ثم الباب من صحيح البخاري ونظ
أضاف الزيادات في األسانيد والمتون وصيغ األداء وقارن بينها، ثم نظر إلى الحديث عند من 
يخرجه من أصحاب السنن وفعل به هكذا، إذا انتهى من الحديث فإذا به حافظ وهو ال يشعر، 

ن لم يحفظ األصول بأجرها وبجرها لكن يتكون لديه ملكة وأهلية، ويصير عنده ثروة بسبب  وا 
ال  :المعاناة؛ ألن المعاناة تحفر العلم في الذهن حفر، والعلم كما يقول يحيى بن أبي كثير

يستطاع براحة الجسم، يعني ال يدرك العلم من جاء بالبرامج وأدخلها في الحواسب والكمبيوترات 
مرة ثانية وينسى كل شيء، وبمثل هذا  ريضغط الز وضغط زر وطلع الطرق كلها والرجال كلهم، 

كم  وهو سائر في شارع البطحاء مثال   مثل من هو على السيارة مثال   اال يثبت علم، ومثلنا مرار  
في شارع البطحاء من لوحة على المحالت التجارية ألوف مؤلفة ويراها واضحة ومكتوبة بألوان، 

كلها مرت عليه، هذا مثل الكمبيوتر تمر عليك مر  لكن إذا انتهى من الشارع كم حفظ من لوحة
مما أخرجه البخاري في  الك حديث   اخترالسحاب وفي النهاية ال شيء، لكن جرب مرة واحدة 

إذا انتهيت فأنت حافظ للحديث؛ ألن  ،وقارن بين هذه المواضع اعشرة مواضع أو عشرين موضع  
 ريقة يثبت العلم. العلم يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى حفر، بهذه الط

 مراتب الصحي :
َمتتتتتتتتتتتتا ْي ي َمْروْ هع تتتتتتتتتتتتحي ِع الص)  َوَأْرَفتتتتتتتتتتتت
ْعفيتتتتتي َما َحتتتتتَوُ، َفَشتتتتتْر ع الجع  َشتتتتتْرَطهع
ْي ع َلتتتتتتتْيَ  يعْم يتتتتتتتنع  ْنتتتتتتتَدهع الت)ْصتتتتتتتحي  َوعي

 

،ثعتتتتتتتتتتتم)    َفمعْستتتتتتتتتتتليم ، َفَمتتتتتتتتتتتا البعَختتتتتتتتتتتاري  
 َفمعْستتتتتتتتتتليم ، َفَشتتتتتتتتتتْر ع َغْيتتتتتتتتتتر، َيْ فتتتتتتتتتتي

 معْم يتتتتتنع فيتتتتتي َعْصتتتتتريَنا، َوَقتتتتتاَل َيْحَيتتتتتى: 
 

 ،: مراتب الصحيح: الصحيح متفاوت، وله مراتب ال يمكن حصرها-رحمه هللا تعالى-يقول 
بعدد  ان األخبار تتفاوت تفاوت  إ :لتفاوت التمكن من شروطه ولو قيل افتفاوت مراتب الصحيح تبع  
رابع جاءك بخبر، وثاني جاءك بخبر ثان، وثالث جاءك بخبر ثالث و  اتفاوت رواته لو أن شخص  

وخامس وعاشر ومائة، هل هذه األخبار في درجة واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة؛ ألنه ال يوجد راو 
مماثل لراو من جميع الوجوه، يمكن أن يوجد إنسان مطابق آلخر من جميع الوجوه؟ يمكن؟ ما 

 اتفاوت   ولذا قال: مراتب الصحيح: متفاوتة ؛فأخبار هؤالء تتفاوت بقدر ما بينهم من التفاوت ،يمكن
لما قرروه في أصح الكتب، وترتيب الكتب  ا، لكن هم يقربون، ويحصرون هذا التفاوت تبع  ابين  

و داود، ثم الترمذي أو بحسب األصحية، فعندهم صحيح البخاري الدرجة العليا، يليه مسلم، يليه أ
سيأتي النسائي على خالف ثم في النهاية ابن ماجة، اإلمام أحمد شرطه في مسنده على ما 

مطابق كما يقول شيخ اإلسالم لشرط أبي داود يعني عند االختالف بين حديث يرويه اإلمام 
أحمد وحديث يرويه أبو داود، يعني من حيث النظر إلى الكتب الحكم أو الترجيح بينهما يحتاج 
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لتشعب هذا األمر حصروه في سبعة أشياء  اإلى دقة نظر بل أنظار من جهات متعددة، ونظر  
 فجعلوا أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان مرويهما، يقول الحافظ:

 وأرفتتتتتتتتتتتتِ الصتتتتتتتتتتتتحي  مروْهمتتتتتتتتتتتتا
 

 ................................... 

يعني ما يتفق عليه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، وهذا هو المعروف عند أهل العلم: 
لكن عندنا كتب، ونحتاج النظر في األحاديث في غير الصحيحين، فأيهما أرفع  "المتفق عليه"،

ما يتفق عليه الشيخان، أو يتفق على تخريجه الجماعة؟ بما فيهم الشيخان، هم ما تعرضوا لهذا، 
هم تعرضوا بل ذكروا أن أرفع درجات الصحيح ما يتفق على تخريجه الشيخان من طريق 

ن جعل المجد صحابي واحد، وهذا هو المت فق عليه عند أهل العلم في قول عامة أهل العلم، وا 
جعل المتفق عليه ما يخرجه الشيخان وأحمد،  -المجد ابن تيمية جد شيخ اإلسالم-المتفق عليه 

أرفع مما يخرجه الشيخان فقط، وما يخرجه رابع  -مثال  -فهل نقول ما يخرجه الشيخان وأحمد 
أن نصل إلى ما يوجد في جميع دواوين اإلسالم، ونقول: إنه  معهم أرفع مما يخرجه ثالثة إلى

أرفع الصحيح؟ أو نقول: إنه إذا وجد الحديث في الصحيحين، فوجوده في غير الصحيحين وعدم 
وجوده سواٌء؛ ألن شرط بقية الكتب أدنى بكثير من شرط الصحيحين، اتفقت األمة على 

ال ينقصه؟ مع الصحيحين؟ الصحيحين بال شك، لكن وجود الحديث في المسند  يزيد الحديث، وا 
إذن نقول: ما يخرجه من األئمة أكثر يكون أرفع، هم ما نظروا إلى هذا، هم نظروا إلى أنه ما 

في الصحيحين، فقد حاز أعلى درجات القبول، فوجوده في غيرهما ال يزيده وال  ادام موجود  
لسنا بحاجة إلى الشرط األدنى مع ينقصه؛ ألن شرط غير الصحيحين أدنى من شرط الشيخين، و 

 وجود الشرط األعلى، وهذا هو السبب في كونهم يقولون: أرفع الصحيح مرويهما.
مقتضى هذا أن كل حديث مخرج في الصحيحين يأتي في الدرجة العليا، بغض النظر عن كونه 

يعني على مقتضى  ،ا، أو متواتر  ا، أو كونه مشهور  ا؛ كحديث األعمال بالنيات، أو كونه عزيز  افرد  
 قوله:

 وأرفتتتتتتتتتتتتِ الصتتتتتتتتتتتتحي  مروْهمتتتتتتتتتتتتا
 

 ................................... 

))من ، مثل حديث: ))كلمتان خفيفتان على اللسان((، أو: ))إنما األعمال بالنيات((أن حديث: 
، ال سيما وأن ما في الصحيحين مقطوع به كما فليتبوأ مقعده من النار(( اكذب علي متعمد  

 في الباب الالحق:سيأتي 
 واقطععععععععععع بصععععععععععحة لمععععععععععا قععععععععععد أسععععععععععندا

 
 ................................... 
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 كالمتواتر.
اقتصارهم على ما ذكروا من األنواع، أو األقسام السبعة، أو المراتب السبع المتفق عليه؛ ما يتفرد 

ما كان على به البخاري، ما يتفرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، 
شرط مسلم، ما صح عند غيرهما؛ سبعة، اقتصروا على هذا من أجل الحصر، لكن لو ذهبنا 

ولذلك حسموا الموضوع بهذه األقسام السبعة، مثل ما ذكرنا أن  ؛نشقق، ونفرع لن ينتهي الموضوع
يوجد كل خبر مرتبته مرتبة رواته، وكل راو من الرواة له مرتبته الخاصة به؛ ألنه يستحيل أن 

ولذا حصروا وجزموا بأن هذه  ؛راويان متطابقان من كل وجه، فكل خبر منزلته هي منزلة راويه
لكثرة التفريعات والتشعبات التي ال تنتهي؛ ولذا يقول:  االمراتب السبعة هي مراتب الصحيح، حسم  

ا يعني ما اتفق على تخريجه الشيخان من طريق صحابي واحد، وهذ "أرفِ الصحي  مروْهما"
في شرح السنة: هذا  -اأحيان  –يقول البغوي  اشرط عندهم في تسمية الخبر: "متفق عليه"، وأحيان  

حديث متفق عليه؛ خرجه محمد عن أبي هريرة ومسلم عن ابن عمر، ويكون بهذا قد خالف 
دام يبين فال مشاحة في االصطالح، والبغوي له مخالفات، منها هذا، ومنها ما  االصطالح، وما

 في تقسيمه أحاديث المصابيح. سيأتي
 وأرفتتتتتتتتتتتتِ الصتتتتتتتتتتتتحي  مروْهمتتتتتتتتتتتتا

 
 ثتتتتتتتتتم البختتتتتتتتتار ........................ 

 
يأتي، يعني فمروي مسلم يأتي  "فمسلم"ثم مروي اإلمام البخاري؛ لما تقدم من تفضيله على مسلم 

"في الدرجة الثالثة  يعني فما حوى شرط الشيخين، يأتي في الدرجة الرابعة، ثم  "فما شرطهما حُو
في الخامسة شرط البخاري، ثم المرتبة السادسة شرط مسلم، ثم شرط غيرهما إذا وصل إلى 

 الصحة.
المخرج في الصحيحين ما يحتاج إلى بيان وال إيضاح، يوجد الحديث في البخاري، ويوجد في 

ع، يليه أن يكون الحديث من مفردات البخاري، يعني مسلم من طريق صحابي واحد، وهذا األرف
في صحيح مسلم، هذه ما فيها  اموجود في صحيح البخاري، يلي ذلك أن يكون الحديث موجود  

 في الصحيحين، أو في أحدهما ما يحتاج إلى بيان. اإشكال، كون الحديث مخرج  
" رطهما؟ ما المراد بشرطهما؟ هذا الذي يحتاج إلى كالم كثير؛ ما المراد بش "فما شرطهما حُو

اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين، فابن طاهر يرى أن شرط الشيخين: الحديث الذي اتفق 
على ثقة رواته، مع أن هذا القول منتقد؛ ألن في رواة الصحيحين من انُتقد ممن لم يتفق على 

ما الحازمي في شروط ثقته، منهم من ُمسَّ بضرب من التجريح الخفيف من قبل غيرهما، وأ
مما يشترطه في  ااألئمة الخمسة مع أنه لم ينص واحد من الشيخين على شرطه؛ مسلم بين شيئ  

الكتاب لكنه لم ينص على ما يجلي الصورة المجتمعة بحيث نستطيع أن نستخلص منه شرط 
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ث مسلم في صحيحه؛ نص على بعض األمور، وقسم الرواة إلى طبقات، وقال: إنه يخرج أحادي
هؤالء الطبقات عدا الطبقة الرابعة، وذكر أنه يخرج الحديث المعنعن، ويصححه لكن ال يكفي 
هذا، فهو ما نص على شرطه بدقة، جميع ما يحتاج إليه في الشرط، وأما البخاري فلم يذكر 

، العلماء استقرؤوا الكتابين، وكل ظهر له ما يوجه به شرط الشيخين، فابن طاهر يرى أن اشيئ  
الشيخين تخريج األحاديث المجمع على رواتها، وهذا فيه ما فيه؛ ألن من رواة الصحيحين؛ شرط 

ن استفاض على ألسنة األئمة أن رواة الصحيحين جازوا القنطرة لكن ُتكلم في بعضهم من قبل  وا 
ن كان الحق مع الشيخين، لكن الكالم موجود، كما أنه تكلم في بعض  بعض األئمة، وا 

، الحازمي في شروط األئمة يقول: -إن شاء هللا تعالى-يأتي في الباب الالحق األحاديث، كما س
 -إن الرواة على طبقات:

الطبقة األولى: من جمعوا بين الحفظ، والضبط، واإلتقان، ومالزمة الشيوخ، هذه الطبقة األولى 
 العليا.

 لشيوخ.الطبقة الثانية: من جمعوا بين الحفظ، والضبط، واإلتقان مع خفة مالزمة ا
الطبقة الثالثة: من الزموا الشيوخ مع خفة يسيرة في الحفظ، والضبط، واإلتقان، وفيهم من ُمس 

 بضرب من التجريح الخفيف.
؟ اآلن عندنا األولى من جمعوا بين األمرين، والثانية من تخلف ماذاوالطبقة الرابعة: من فقدوا 

هو الحفظ،  الذي-فيه الشرط األول فيهم المالزمة، الثالثة من وجدت فيه المالزمة، وخف 
 ، الرابعة: نعم؟-والضبط، واإلتقان

 طالب:......
 من فقد الشرطين، يعني مسوا بضرب من التجريح، وعرفوا بخفة وقلة مالزمة الشيوخ.

 والخامسة: نفر من الضعفاء، والمجهولين؛ فهؤالء هم طبقات الرواة عند الحازمي.
األولى، وينتقي من أحاديث الطبقة الثانية، يعني فرق بين فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة 

االستيعاب والرواية عند الراوي دون تردد، وبين أن ينتقى من حديثه ما يوافق عليه، ويجزم بأنه 
 حفظه، وضبطه.

مسلم يستوعب أحاديث الطبقتين، وينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة، التي هي شرط أبي داود، 
ينتقون من أحاديث الطبقة الرابعة، التي هي شرط الترمذي، وقد ينزل إلى أحاديث والنسائي، وقد 

 رجال الطبقة الخامسة، الذين يأخذ عنهم ابن ماجه دون تردد.
هذه طريقة الحازمي في بيان رواة الكتب مع أنها ال تنضبط، جمع من أهل العلم يرون أن شرط 

على شرط الشيخين، معناه أن الشيخين البخاري الشيخين رواة الشيخين، إذا قيل: هذا الحديث 
ومسلم خرَّجا لهؤالء الرواة كلهم في صحيحيهما، شرطهما رجالهما، قالوا: من أكثر من جاء على 
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لسانه شرط الشيخين؟ الحاكم، الحاكم هو الذي أكثر من ذكر هذا، الحاكم تصرفه يقوي القول 
قال: هذا حديث صحيح، وأبو عثمان ليس هو من طريق أبي عثمان، و  ااألخير؛ ألنه روى حديث  

النهدي، ولو كان النهدي، لقلت: إنه على شرطهما، أبو عثمان النهدي ُخرج له في الصحيحين، 
لكن أبو عثمان التَّبَّان لم يخرج له واحد من الشيخين؛ ولذلك قال: هو صحيح فحسب، ولو كان 

أن مراد الحاكم بقوله: على شرطهما؛ أنه  النهدي لقلت: إنه على شرطهما، فيفاد من هذا الكالم
ذا قال: على شرط البخاري، يكون الرواة خرج لهم البخاري دون  يقصد رجال الصحيحين، وا 
ذا قال: على شرط مسلم، فإن الرواة، أو فيهم من خرج له مسلم دون  مسلم، ولو بعضهم، وا 

رط مسلم، وقد يخرج البخاري البخاري، يعني يكون الرواة كلهم خرج لهم مسلم إذا قال: على ش
 لبعضهم ال كلهم، هذا ظاهر؟
في مقدمة المستدرك يقول الحاكم: "وأنا أستعين هللا على  -اأيض  –اإلشكال في كالم الحاكم 

 ؛ أي األحاديث، أو الرواة؟ بمثلها؟احتج بمثلها الشيخانتخريج أحاديث رواتها ثقات، 
 طالب:......

ن كان اللفظ يحتمل؛ ألن قوله: بمثلها، إن قلنا: األحاديث فهذا فيه العلماء قالوا: الرواة، وا   ،ال
عسر شديد، كيف تكون هذه األحاديث مثل ما احتج به، أو مثل ما خرجه الشيخان من 
األحاديث؟ إال أن تكون رواة هذه األحاديث مثل رواة ما احتج به الشيخان، هذا يشكل على قولنا: 

نقول:  نحنشكل، وجه اإلشكال أن مثل الشيء غير الشيء، شرطهما رواتهما؟ أو ال يشكل؟ ي
هم أنفسهم، وهو يقول: احتج بمثلها الشيخان، ومثل الشيء غير الشيء، إذن شرط الشيخين عند 
الحاكم أن يكون الرواة المخرج لهم فيمن زعم الحاكم أن الحديث على شرط الشيخين، احتج 

كن الشيخان برواة نظير هؤالء الرواة، ال بهم أنفسهم؛ ألن مثل الشيخ غير الشيء، ومثل هذا يم
: واقع الكتاب يرده، والدليل على ذلك مثل ما ذكرنا عن أبي عثمان، واقع الكتاب ضبطه؟ أوال  

المستدرك يرد هذا الفهم، وأنه يريد بشرط الشيخين رواة الشيخين، تصرف الحاكم في جميع كتابه 
خان؟ يقوي أن المراد بشرط الشيخين رواة الشيخين، إذن كيف نجيب عن قوله: احتج بمثلها الشي

الحافظ ابن حجر يقول: إن الحاكم استعمل المثلية، استعمل المثلية أعم من استعمالها الحقيقي 
والمجازي، متى تستعمل المثلية في حقيقتها؟ إذا كان الرواة غير رواة الشيخين، هذه حقيقتها؛ ألن 

اة الشيخين المثل غير الشيء، واستعمل المثلية المجازية في ما إذا خرج الحديث من طريق رو 
فجاءه  أنفسهم، واستدل على ذلك بقصٍة؛ رجل قال آلخر: اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك،

هذا الثوب، قلت لك:  شترِ ابالثوب نفسه، قال: اشتريت لك هذا الثوب، فقال: أنا ما قلت لك 
ية لن اشتر لي مثل هذا الثوب، له الحق في الرد، أو ليس له الحق؟ مهما حرص في تطبيق المثل

يجد من الثياب ما هو أشبه بهذا الثوب من الثوب نفسه، اختصما عند شريح القاضي، فألزمه 
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بأخذ الثوب، وقال: ال شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، يقول: أنا قلت له: مثل، قال: تأخذ 
أشبه هذا الثوب، عين الثوب؛ ألنك تريد مثل هذا الثوب، ما في أشبه من هذا الثوب به، ال يوجد 

به منه، وألزمه بأخذ الثوب، فإذا خرج لمثلهم؛ فألن يخرج لهم أنفسهم من باب أولى، فالحاكم 
استعمل هذه، استعمل الرواة أنفسهم، واستعمل أمثالهم ممن يدانيهم في المرتبة، مع أنه في 

ان من المماثلة، والمطابقة في حال المطابقة إذا خرج لرواة الصحيحين ال يصيب ما أصابه الشيخ
 ا؛ بل هبط هبوط  ولذلك نزل نزوال   ؛عن كونه يخرج عن أمثاله، المماثلة صعبة القوة؛ لماذا؟ فضال  

، في تحقيق هذه المثلية، وخرج عن ضعفاء، وهو يقول: "بمثلها"، وخرج لرواة الصحيحين اشديد  
ون على الصورة أحاديث ال تداني، وال تقارب أحاديث الصحيحين؛ ألن التخريج للرواة ال بد أن يك

المجتمعة، خرج حديث الحسن عن سُمرة، الحسن عن سُمرة، وقال: على شرط، نعم على 
شرطهما، نعم قال: على شرطهما؛ كيف على شرطهما؟ ألن البخاري ومسلم خرجا للحسن، 

إال  هوخرجا لسمرة، لكن بالصورة المجتمعة: الحسن عن سمرة؛ خرج لهما في الصحيح؟ ما في
يكون على شرط الشيخين أن يكون على الهيئة  حتى في البخاري، فال بد  حديث العقيقة

المجتمعة التي ُخرج فيها لهؤالء الرواة، من أولهم إلى آخرهم، ما يلفق لراوي من الطبقة العاشرة 
آخر غير هذا  اُخرج له في البخاري يروي عن راوي في الطبقة التاسعة ُخرج له في البخاري حديث  

أداء أخرى، أو خرج له في مسلم، ثم يلفق لي من السند، صورة غير مكتملة كما  الحديث بصيغة
هي عند الشيخين، ويقول: الحديث على شرطهما، األمر الثاني: أن الشيخين قد يخرجا لمن ليس 
على شرطهما، ممن يخرج له في األصول على سبيل االنتقاء، فليس كل ما يروى عن الراوي 

، فقد يخرج له في الصحيح حديث يجزم صاحب الصحيح أن هذا بوال  الذي فيه كالم يكون مق
ضبط هذا الحديث، وأتقنه، ولم يكن فيه مخالفة، بل ووفق عليه، ويبقى أن الصحيحين ال 

عن  ايدانيهما كتاب، ولو خرجت أحاديث الكتب بأسانيدهما، وعلى هذا لو وجدنا في المسند حديث  
بسند خرج له في البخاري أو في مسلم؛ هل نقول: إن هذا  اسند خرج له في البخاري، أو حديث  

الحديث بمنزلة الحديث الذي في صحيح البخاري، أو في صحيح مسلم؟ يعني تعارض حديث في 
البخاري من طريق: مالك عن نافع عن ابن عمر، عارضه حديث في المسند من طريق: مالك 

عة، والرجال هم الرجال؟ وليكن اإلسناد يكفي هذا أن تكون الصورة مجتم ،عن نافع عن ابن عمر
ممن يخرج لهم في الصحيح أحاديث أخرى، ورواة آخرين،  ،غير: مالك عن نافع عن ابن عمر

حصل منه الخطأ، والوهم  حب الصحيح، فإذا روى خارج الصحيحقد يكون فيهم من انتقى له صا
 "فما"

 شتتتتتترطهما حتتتتتتُو فشتتتتتتر  الجعفتتتتتتي
 

 ................................... 
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 "فمسلم"يعني شرط اإلمام البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري 
أو فشرُط غير؟  "فشرَ  غير ي في"يعني فشرط مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري 

"فشر ع نقول: هذه جملة مستقلة  أو فما حوى شرَط غير، مثل شرطهما، أو فشرَط، أو "فمسلم"
؟ ويكون شرط فاعل، أو ما يأتي الفاعل هنا، يصير مبتدأ، شرُط غير يكفي، غير ي في"

غير سليم؟ استعمال غير فشرُط غير، أو فشرَط  أمواستعمال غير مقطوعة عن اإلضافة سليم، 
مقطوعة عن  غير يكفي؛ يعني غير الشيخين يكفي لتصحيح الخبر، تأتي "غير" غير مضافة؛

 اإلضافة؟ نعم؟
 طالب:......

ال؛ ما هي مقيسة على قبل وبعد، والجهات الست، ال، هذا خاص..، هي تأتي بمعنى إال؛ فإذا 
قلت: ليس غير، فال تحتاج إلى مضاف إليه؛ كأنك قلت: ليس إال، وهنا: فشرط غير ينصون 

 لضرورة:على أنه ال يجوز استعمال غير دون إضافة، وهنا احتيج إليها ل
 وعنتتتتتتتده التصتتتتتتتحي  لتتتتتتتي  يم تتتتتتتن

 
 فتتتتي عصتتتترنا وقتتتتال يحيتتتتى: مم تتتتن 

 
الضمير يعود على ابن الصالح، قد أشار إليه في المقدمة، وسيأتي في قوله: "كذا له"،  "وعنده"
 يعني عند ابن الصالح. "وعنده"

هو  يْول: إذا  ان المستخريج يذ ر األحاديث ب سانيده هو؛ فكيف نعرف أن محمد عند البخار  
 محمد بن بشار؟

نعم يروي الحديث عن طريق غير البخاري عن محمد بن بشار، إذا ارتقى مع الكتاب األصلي 
 في شيخه كفى.

في العصور المتأخرة بعد  "التصحي  لي  يم ن في عصرنا"يعني عند ابن الصالح  "وعنده"
متعذر، وهذه   ن""لي  يمعصور الرواية وانقطاع أخبار الرواة إال ما دون في الكتب عنهم 

المسألة فرٌع عن سد باب االجتهاد، حتى في األحكام، وشاع سد باب االجتهاد في المائة السابعة 
 والسادسة وما بعدها، وهذا فرع منه.

كأنه يريد أن يحتاط للسنة، ووجد في عصره من يهجم على األحاديث،  -رحمه هللا-ابن الصالح 
موجود في عصرنا، فأراد سد الباب بالكلية، سد  ويصحح ويضعف، وينتقد األئمة؛ كما هو

الذريعة المفضية على هذا العبث؛ "ما يمكن"، واستدل على ذلك بأنه ال يوجد من يتصدى لهذا 
عما يشترط في الرواة من الحفظ والضبط واإلتقان"،  ااألمر إال من اعتمد على كتابه، يقول: "عري  

 واالعتماد على الكتاب منع منه بعضهم.
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ول: الرواة في العصور المتأخرة صاروا يعتمدون على الكتب، ويعولون عليها، وال يدققون في يق
الرواة أنفسهم؛ هذه حجته، لكن الرواية من الكتاب ال إشكال فيها عند أهل العلم؛ بل ابن الصالح 
ن نفسه لما ذكر عن أبي حنيفة أنه يمنع الرواية من الكتاب، قال: هذا تشديد، والمظنون باب

الصالح أن قفله للباب، وسده باب االجتهاد في التصحيح والتضعيف هذا سببه، أنه وجد في 
عصره من يتطاول، ومن يهجم على األحاديث وليست لديه األهلية، أنهم ليسوا بأهل ألن 
يصححوا ويضعفوا، نعم إذا قارنت بين من في عصره، وبين العصور: عصور التدوين، عصر 

ثالث أو الثاني، يعني ما وجدت هناك نسبة؛ فكيف بعصرنا، يذكر تضعيف األئمة في القرن ال
أحمد، وابن معين، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ويقول: والحديث في نقدي صحيح، وقد خفي عليهم 
ن صححه األئمة؛  كذا، الطريق الذي ظفرنا به؛ كيف خفي عليهم؟ وقد يكون بالعكس ضعيف، وا 

لهذه الذريعة، وعلى كل حال ابن  االح أراد أن يقفل الباب؛ سد  يوجد ممن يتطاول، فلعل ابن الص
"وقال يحيى: ولذا قال:  ؛الصالح لم يوافق على رأيه، بل ردوا عليه، وممن رد عليه النووي 

لكن ممكن لمن؟ ممكن للمتأهل، لمن تأهل لذلك، والتصحيح موجود فيمن تقدم ابن  مم ن"
صالح من أهل العلم، وهو كثير، وفيمن تأخر عن ابن الصالح، وهذا كثير، وفيمن عاصر ابن ال

الصالح إلى يومنا هذا، وأهل العلم تتابعوا على ذلك، ولم يلتفتوا إلى من هجم على هذا العلم، 
وعبث فيه، ولم يجد من يردعه، فصحح في عصره المنذري، وصحح ابن القطان، وصحح 

دهم الِمزِ ي، وجاء الحافظ ابن كثير، الدمياطي، وجمع غفير من أهل العلم صححوا، جاء من بع
وجاء جمع غفير من أهل العلم ابن القيم له باع طويلة في التصحيح والتضعيف، شيخ اإلسالم 

بعد ابن الصالح، ويقول أهل العلم: كل حديث ال يعرفه، وال يثبته ابن تيمية فليس  -رحمه هللا-
عصرنا هذا جاء الذهبي، جاء ابن  بحديث؛ فكيف نقفل الباب عن أمثال هؤالء األئمة؟ إلى

حجر، جاء الحافظ العراقي، جاء أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، أئمة كبار صححوا، وضعفوا، 
رحمه هللا -وحصل الخير على أيديهم، إلى عصرنا هذا، إلى أن ختم الحفاظ واألئمة باأللباني 

 .-تعالى
 افي عصره، ومن بعده؛ ال يستقيم رد  فمنهم من يقول: الرد على ابن الصالح بوجود من يصحح 

عليه؛ لماذا؟ ألنه نقض لالجتهاد باالجتهاد، لكن هل كالم ابن الصالح اجتهاد، أو إلغاء 
 لالجتهاد؟ تقبل الدعوة مقلوبة، نعم؟

 طالب:......
 -إن شاء هللا-اجتهاد منه في تقرير هذه المسألة التي ألغى بها االجتهاد، وعلى كل حال نكمل 

 .-إن شاء هللا تعالى-لمسالة مع ما يتلوها من بحوث في درس الغد هذه ا
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. وهللا أعلم.


